Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével
módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete
(egységes szerkezetben)
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi XLV. Tv. 8. §. /4/ bekezdésében meghatározott kötelező alapfeladatának
ellátása érdekében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
40. §-ának és 41. §. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések.
1. §.
(1) A rendelet hatálya Tiszakürt Község közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint
az ennek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.
(2) Működő köztemető:
a./ a tiszakürti 713. hrsz.-on nyilvántartott református és katolikus temető,
(3) A működő köztemető infrastrukturális és egyéb létesítményei, melyek közül.
a./ térítésmentesen igénybe vehető
- utak használata,
- vízvételi lehetőség,
- illemhely,
- hulladéktároló a kegyeletgyakorlás során
keletkező hulladék számára.
b./ térítéskötelesen vehetők igénybe jelen rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott díjakkal a következő szolgáltatások:
halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló
hűtő használata,
- ravatalozó használata.
-

(4) A temető és létesítményeinek használata mindenkire nézve egységes,
azonos feltételek mellett történik. Az üzemeltető hátrányos megkülönböztetést
senkivel szemben nem alkalmazhat.
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(4) A jelenleg működő köztemető és létesítményei fenntartásáról, valamint az ott
folyó temetkezési tevékenységek végzéséről Tiszakürt Község Önkormányzat
képviselő-testülete jelen önkormányzati rendelete útján pályázat útján
nyilvánosan meghirdetett pályázati eljárás útján történő üzemeltető kiválasztásával
kegyeleti közszolgáltatási közüzemi szerződés megkötésével gondoskodik.

Temetési helyek
2. §.

(1) A köztemetőben az alábbi temetési helyeket kell biztosítani:
a./ egyes sírhelyek,
b./ kettős sírhelyek,
c./ sírboltok,
d./ urnasírhelyek
e./ mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi
szerv, szervmaradvány sírhelyek.
(2) Külön sírhelytáblát kell kijelölni:
a./ a sírboltok,
b./ az urnasírhelyek és
c./ a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt
testrészek, emberi szerv, szervmaradvány sírhelyek
részére.
(3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.
(4) Az (1) –(3) bekezdésben foglaltak alapján kell elkészíteni a temető térképet.

3. §.
(1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre
kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
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(2) Az egyszeri megváltás időtartama:
a./ sírbolt esetén
b./ sírhely esetén
c./ urnasírhely esetén

60 év
25 év
10 év

Az üzemeltető a b./ és c./ pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő
megváltását is engedélyezheti.
(3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában –
újabb ciklusra is megválthatók.
4. §.
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a./ koporsós temetés sírhelye

2,5 m hosszú
1,5 m széles
2,0 m mély

b./ urnás temetés sírhelye

0,80 m hosszú
0,60 m széles
1,0 m mély

c./ sírbolt
- kétszemélyes sírbolt

- négyszemélyes sírbolt

2,5 m hosszú
2,0 m széles
2,2 m mély
2,5 m hosszú
2,5 m széles
2,2 m mély

(2) A sírok egymástól való oldaltávolsága 60 cm.
A sorok között 150 cm távolságot kell kihagyni.
(3) Sírjelek magassága 1,7 m-nél nagyobb nem lehet.
(4) A sírba rátemetés esetén még 2 db urna, rátemetés nélkül 4 db urna helyezhető
Sírboltban további 10 db urna helyezhető el.
( 5) Koporsós és urnás rátemetés esetén a rendelet mellékletében foglalt díjat kell
megfizetni.

(6)*

el.
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A temető rendje.
5. §.
(1) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetői szolgáltató a rendelet mellékletében
meghatározott díjat köteles megfizetni.
(2) A temetőben munkát végző vállalkozók által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás
mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(3) Köztemetés esetén a rendelet mellékletében meghatározott díjakat nem kell megfizetni.

6. §.
(1) A temetési hely birtokosa által végezhető munkák:
a./ egynyári, vagy évelő lágy szárú dísznövények ültetése, ápolása,
b./ cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
c./ olyan fás szárú növények, ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2
es magasságot, (kivéve rózsa és orgona),

m-

(2) Az (1) bekezdés c./ pontja szerinti munkának összhangban kell lennie a temető parképítési
tervében foglaltakkal, elhelyezés és fajta vonatkozásában.
(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

7. §.
(1) A temető nyitva tartása:
- nyári időszámítás esetén
- téli időszámítás esetén

6.00 – 20.00 óráig
8.00 - 18.00 óráig

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül távozni kell.
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(4) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a
sírok díszítésére szolgáló anyagokat rongálni, beszennyezni, eltávolítani tilos
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(5) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni.
(6) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző 1 óráig szabad. Ügyelni
kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(7) A temető területére kutyát bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.
(8) Gépjárművel, motorkerékpárral behajtani látogatóként vagy vállalkozói munkák elvégzése
céljából csak a főbejáraton keresztül, a temető üzemeltetőjének egyedi engedélyével és
indokolt esetben lehet.
(9) A (8) bekezdésben foglaltak alól orvosi igazolás alapján az Üzemeltető 1 évig érvényes
felmentést adhat. A felmentés írásban, gépkocsi rendszámra kiállított behajtási engedéllyel
történik.
(10) Gépjárművel, kerékpárral kizárólag a temető főútvonalain lehet közlekedni.
(11) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, építési,
bontási anyagot, sírkövet síremléket, fejfát elszállítani csak az üzemeltető írásbeli
hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el
kell szállítani.
(12) Az Üzemeltető ünnepi alkalmakkor a temetői behajtást a nagyszámú kegyeleti látogatás
érdekében korlátozhatja, melyről a helyben szokásos módon a látogatókat értesíti.

Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések.
8. §.
(1) **(hatályon kívül).
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tiszakürt, 2013. április 15.

Tálas László
polgármester

Keresztes Anita
jegyző
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Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. május 3. napján lett kihirdetve.

Keresztes Anita
jegyző
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1. számú melléklet
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
12/2000.(XI. 30.) sz. rendelethez
1./ Sírhely váltási és újra váltási díjak:
Újraváltás:
a./ sírhely díja
b./ sírbolt díja
c./ urnasírhely díja
d./ kettős sírhely díja
e./ koporsós rátemetés díja
f./ urnás rátemetés díja

2.200,- Ft
8.500,- Ft
1.200,- Ft
4.200,- Ft
1.200,- Ft
600,- Ft

Sírhely váltás:

+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA

2./ Hűtés díja:

3.000,- Ft + ÁFA
12.000,- Ft + ÁFA
1.800,- Ft + ÁFA
6.000,- Ft + ÁFA
1.800,- Ft + ÁFA
1.000,- Ft + ÁFA

1.500,- Ft + ÁFA/nap

3./ A temetői létesítmények igénybevételének díja:
-

Ravatalozó használati díja

4./ Temető-fenntartási hozzájárulás:

*Megállapította a 14/2007.(XI. 8.) önkormányzati rendelet
**Megállapította a 11/2012.(VI. 01.) önkormányzati rendelet

2.000,- Ft + ÁFA /elhalt/nap
1.500,- Ft + ÁFA/nap

